Tisková zpráva, Praha 21.01. 2019
TZ SIRIRI: Mezinárodní cena za humanismus putuje k mladému lékaři ze zapomenuté
země
Medicínu chtěl Cédric Ouanekpone studovat od malička. Přál si pomáhat lidem. K realizaci
takového životního plánu je potřeba v našich zeměpisných šířkách trochu talentu a píle. Cédric
se ale narodil ve Středoafrické republice. V chudém státu ve středu Afriky, který je známý
pouze z posledních příček různých žebříčků hodnocení kvality života. Ve Středoafrické
republice je obtížná cesta už k fungující základní škole, která žáky naučí číst a psát.
Pokračovat potom na střední škole a dokončit vysokoškolské vzdělání vyžaduje obrovskou
dávku vytrvalosti, zapálení a také trochu štěstí. Po prvním roce na vysoké škole se ale
ukázalo, že si rodiče Cédrica náklady na studium nemohou dovolit a zdálo se, že bude muset
se studiem skončit a vysněné povolání lékaře zůstane nesplněným snem… Přes všechny
překážky se ale Cédricovi podařilo dostudovat, a to i díky pomoci z České republiky. V
současnosti pracuje jako lékař, kterých je v chudé africké zemi veliký nedostatek, a v těchto
dnech obdržel Světovou cenu za humanismus pro mladé.
Po krátké době studia medicíny zjistil Cédric Ouanekpone, že jsou pro něj vysoké finanční náklady a
časová náročnost studia příliš velkou překážkou. I když vždycky o povolání lékaře snil, vypadalo to,
že medicínu bude muset vyměnit za méně nákladné vysokoškolské studium. Naštěstí přišla pomoc a
mladý medik mohl ve studiu pokračovat. Česká organizace SIRIRI, která se angažuje ve
Středoafrické republice a podporuje projekty v oblasti zdravotnictví, zemědělství a vzdělávání, ho totiž
zařadila mezi studenty, které finančně při jejich studiu podporuje a Cédric tak měl možnost své
vzdělání dokončit. „Jsem vděčný českým dárcům za podporu mého studia. Uvědomuji si, že žijí pět
tisíc kilometrů daleko od mé země, nikdy je nepotkám a oni nikdy nepotkají mě. Když zažívám
takovou solidaritu, ohromuje mě to a inspiruje k tomu, abych jednou, až budu moct, byl sám podobně
solidární s těmi, kdo to budou potřebovat," komentoval podporu z Česka Cédric.
Když v roce 2013 vypukl ve Středoafrické republice státní převrat, mnoho jejích obyvatel muselo
opustit své domovy, aby našli bezpečí. Deseti tisícům z těch, kteří našli úkryt v areálu karmelitánské
misie v Bangui na severu země, byl jako zdravotník k dispozici právě Cédric. Jeho nasazení bylo v
místních poměrech velmi neobvyklé. Za svou práci na misii totiž odmítl honorář. „Nepotřeboval jsem
mzdu, protože jsem si povolání lékaře vybral, abych pomáhal druhým, ne kvůli penězům, ne kvůli
sobě. Radost z pomoci druhým, kteří jsou ve velké nouzi, byla lepší odměnou, než bych mohl mít,“
komentuje své rozhodnutí s odstupem času.
Cédric byl prvním středoafrickým vysokoškolákem podporovaným SIRIRI, který své studium úspěšně
dokončil. Na dobrou zkušenost s projektem podpory tohoto medika SIRIRI navázala v roce 2013. V
současné době poskytuje stipendia 15 středoafrickým vysokoškolákům medicíny, ošetřovatelství, ale i
jiných oborů. Studují v Bangui nebo okolních zemích a jsou v průběžném kontaktu s místním
garantem projektu, který je dobře obeznámen s jejich studijními výsledky i sociální situací.
“
Bez technické, finanční a materiální podpory bych nemohl dokončit svá studia medicíny, díky které
mohu pomáhat tolika potřebným lidem dnes i v tragických obdobích, kterými si moje země,

Středoafrická republika, prošla. SIRIRI byla jednou z prvních organizací, díky které jsem poznal
hodnoty humanismu já i mnoho dalších mladých lidí, dětí, žen i mužů v SAR. Všechny dobré skutky,
které vykonám, nesou stopu humanismu, které mi předala SIRIRI,”děkoval Cédric Ouanekpone po
zveřejnění informace o udělení ceny.
Světovou cenu za humanismus pro mladé udílí nezisková organizace CNRJ (Cercles Nationaux de
Réflexion sur la Jeunesse), která byla založena 15. března 2011 z iniciativy Frédérica Fappaniho z
Lothringenu. Její pobočky byly otevřeny již ve dvaceti zemích po celém světě a fungují na základním
principu, který je také mottem organizace: „pozorovat, myslet a jednat tak, aby mladí lidé zaujali své
místo ve světě.“ Filozofií organizace je důraz na lidskost a myšlenka, že je možné dosáhnout
všeobecného blaha.
Světová cena za humanismus pro mladé je udělována lidem ve věku 16 až 35 let. Tato cena vznikla s
cílem motivovat mladou generaci nejen k angažování se v otázce humanismu, ale také mladé
povzbudit, aby si všímali a ocenili takové jedince okolo sebe.
SIRIRI je česká obecně prospěšná společnost, která pomáhá ve Středoafrické republice. Od svého
vzniku v roce 2006 se tato nevládní, nenáboženská a nepolitická organizace zaměřuje na rozvoj
vzdělávání, zdravotnictví a zemědělství.
Středoafrická republika je jednou z nejchudších zemí světa. V žebříčku sledujícím index prosperity
(
www.prosperity.com), ve kterém se státy hodnotí nejen z hlediska ekonomiky, ale také z hlediska
dostupnosti vzdělání, úrovně státní správy, bezpečnosti nebo osobní svobody, se SAR v roce 2018
umístila jako 148. ze 149 sledovaných zemí.
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